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Άνοδος των αιγυπτιακών συναλλαγματικών αποθεμάτων τον Μάιο  

Όπως ανακοίνωσε στις αρχές Ιουνίου η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου, τα 

συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας στα τέλη Μαΐου έφθασαν τα $31,12 

δισ., στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Φεβρουάριο του 2011, έναντι 

$28,64 δισ. τον Απρίλιο, $28,53 δισ. τον Μάρτιο και $26,54 δισ. τον Φεβρουά-

ριο 2017. Η αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων τον Μάιο εξηγείται 

από τα έσοδα της πρόσφατης –στα τέλη Μαΐου- διάθεσης αιγυπτιακών κρατι-

κών ομολόγων σε ξένο νόμισμα στις διεθνείς αγορές, ύψους $3 δισ.            

 

Άνοδος των αιγυπτιακών εξαγωγών το α΄ τετράμηνο του 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & 

Βιομηχανίας στις αρχές Ιουνίου, το εμπορικό έλλειμμα της Αιγύπτου μειώθηκε 

το α΄ τετράμηνο 2017 κατά 48% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου και 

ανήλθε σε $8,5 δισ. Οι μη πετρελαϊκές εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν στην 

διάρκεια του α΄ τετραμήνου του 2017 κατά 14% στα $7,4 δισ., ενώ, οι εισαγω-

γές μειώθηκαν κατά 30%, ανερχόμενες σε $15,9 δισ., αντίστοιχα. Οι υψηλότε-

ροι ρυθμοί αύξησης παρατηρήθηκαν στις εξαγωγές δομικών υλικών (+47%), 

λιπασμάτων και χημικών προϊόντων (+34%), ενώ ως κύριοι προορισμοί των 

αιγυπτιακών εξαγωγών το α΄ τετράμηνο τρέχοντος έτους αναφέρονται οι Ε.Ε., 

ΗΠΑ, Τουρκία, Σ. Αραβία, ΗΑΕ και Λίβανος.   

 

Εκτιμήσεις Deutsche Bank για πτώση αιγυπτιακού πληθωρισμού το 2017 

Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στις αρχές Ιουνίου σε πρόσφατη 

πρόβλεψη της Deutsche Bank περί πτώσης του επιπέδου του αιγυπτιακού πλη-

θωρισμού έως τα τέλη του 2017 σε πλησίον του 20%, ως αποτέλεσμα κυρίως 

της πολιτικής ανόδου των επιτοκίων που ακολουθεί εδώ και λίγο καιρό η Κεν-

τρική Τράπεζα της χώρας. Η μεγάλη γερμανική τράπεζα αξιολογεί θετικά τις 

βραχυπρόθεσμες προοπτικές της αιγυπτιακής οικονομίας, που οφείλονται στην 

βαθμιαία μεγέθυνση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και των εισροών ε-

πενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και στην ελαφρά βελτίωση του ισοζυγίου τρε-

χουσών συναλλαγών. Η Deutsche Bank προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της αι-

γυπτιακής οικονομίας στο 4% κατά το οικονομικό έτος 2016-17, επισημαίνει 

ωστόσο ότι, παρά την αισθητή μεγέθυνση των συναλλαγματικών αποθεμάτων 

της, η χώρα έχει ανάγκη από πρόσθετες εισροές χρηματοδοτικών πόρων, δεδο-

μένου ότι έχει να αντιμετωπίσει εξαιρετικά αυξημένες χρηματοδοτικές υποχρε-

ώσεις κατά τα 2 προσεχή οικονομικά έτη (2017/18 & 2018/19).  

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατες οικονομικές της προβλέψεις (Ιουνίου 2017), η 

Παγκόσμια Τράπεζα αναμένει ρυθμούς ανάπτυξης της αιγυπτιακής οικονομίας 

σε πλησίον του 4% το 2017, στο 4,6% το 2018 και στο 5,3% το 2019. 



 

 

Ελαφρότατη αποκλιμάκωση του δείκτη πληθωρισμού 

στην Αίγυπτο τον Μάιο 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αιγυπτιακής Κεντρι-

κής Τράπεζας (CBE), ο δείκτης πληθωρισμού σημείωσε 

τον Μάιο ελαφρότατη αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τον 

Απρίλιο, ανερχόμενος σε 29,71% σε ετήσια βάση, έναντι 

31,46% τον Απρίλιο, 30,91% τον Μάρτιο, 30,25% τον 

Φεβρουάριο και 28,14% τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους. 

Σημειώνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός κατέγραψε επί-

σης μικρή υποχώρηση και ανήλθε τον Μάιο σε 30,57% σε 

ετήσια βάση, έναντι 32,06% τον Απρίλιο, 32,25% τον 

Μάρτιο και 33,1% τον Φεβρουάριο. 

 

Αύξηση του αιγυπτιακού εσωτερικού χρέους έως τα 

τέλη Μαρτίου 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Κε-

ντρική Τράπεζα Αιγύπτου (CBE), το συνολικό ακαθάρισ-

το εσωτερικό δημόσιο χρέος παρουσίασε στην περίοδο 

Ιουλίου 2016-Μαρτίου 2017 αύξηση κατά 23,3% έναντι 

του αντίστοιχου 9μήνου του προηγούμενου οικονομικού 

έτους (2015/16) και έφθασε στα τέλη Μαρτίου τ.ε. το επί-

πεδο των EGP3,079 τρισ., έναντι EGP2,496 τρισ. τον 

Μάρτιο 2016. Κατά την CBE, το εσωτερικό δημόσιο χρέ-

ος τον Μάρτιο 2017 αντιπροσώπευε το 94,4% του αιγυ-

πτιακού ΑΕΠ, έναντι ποσοστού 92,2% ένα χρόνο νωρίτε-

ρα. Σημειωτέον ότι το 86,2% του εσωτερικού χρέους (ήτοι 

EGP2,654 τρισ.) αφορά χρέος της κεντρικής κυβέρνησης. 

 

Πλεόνασμα αιγυπτιακού ισοζυγίου πληρωμών το εννε-

άμηνο 2016/17 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεν-

τρικής Τράπεζας Αιγύπτου, κατά το 1ο εννεάμηνο του οι-

κονομικού έτους 2016/17 (Ιούλιος 2016-Μάρτιος 2017), 

το αιγυπτιακό ισοζύγιο πληρωμών παρουσίασε πλεόνασμα 

ύψους $10,98 δισ., έναντι ελλείμματος $3,64 δισ. ένα χρό-

νο νωρίτερα. Όπως σημείωσε η Κεντρική Τράπεζα, το 

μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος, ύψους $9 δισ., κα-

ταγράφηκε στην διάρκεια της περιόδου που ακολούθησε 

την απελευθέρωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

λίρας, το Νοέμβριο 2016.  

Η εμφάνιση πλεονάσματος στο ισοζύγιο πληρωμών οφεί-

λεται πρωτίστως στο πλεόνασμα του ισοζυγίου χρηματο-

οικονομικών συναλλαγών, ύψους $24,64 δισ. (έναντι πλε-

ονάσματος $14,55 δισ. το 1ο εννεάμηνο του έτους 

2015/16). Το ενισχυμένο πλεόνασμα χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισροών 

άμεσων επενδύσεων στα επίπεδα των $6,56 δισ., στην εισ-

ροή ξένων κεφαλαίων στον αιγυπτιακό τραπεζικό τομέα 

συνολικού ύψους $8,74 δισ., εκ των οποίων $7,74 δισ. 

στην Κεντρική Τράπεζα, αλλά κυρίως στην εντυπωσιακή 

άνοδο της καθαρής εισροής επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

στην Αίγυπτο, που ανήλθε σε $7,8 δισ., έναντι καθαρής 

εκροής ύψους $1,5 δισ. το έτος 2015/16. Η άνοδος αυτή 

των επενδυτικών εισροών χαρτοφυλακίου οφείλεται κυρί-

ως στην μεγάλη αύξηση των τοποθετήσεων ξένων επενδυ-

τικών κεφαλαίων σε τίτλους του αιγυπτιακού δημοσίου, 

και δευτερευόντως στο Χρηματιστήριο Αιγύπτου.  

Περαιτέρω, κατά το 1ο εννεάμηνο του τρέχοντος 

οικονομικού έτους, το έλλειμμα του εμπορικού 

ισοζυγίου της χώρας μειώθηκε κατά 9,4% στα 

$27,05 δισ., λόγω αύξησης των εξαγωγών κατά 

19,3% στα $15,99 δισ. και μικρής πτώσης των ει-

σαγωγών κατά 0,5% στα $43,04 δισ. Το πλεόνασ-

μα υπηρεσιών μειώθηκε κατά 18,7% στα $4,49 δισ. 

(λόγω πτώσης των εσόδων από τον τουρισμό κατά 

12,8% στα $2,84 δισ., αλλά και των εσόδων της 

Διώρυγας Σουέζ κατά 4,1% στα $3,72 δισ.), ενώ το 

πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταβιβάσεων βελτιώθη-

κε ελαφρώς κατά 1,6% στα $12,61 δισ. (τα εισερ-

χόμενα μεταναστευτικά εμβάσματα μειώθηκαν 

ελαφρότατα ωστόσο κατά 0,3%). Ως αποτέλεσμα 

των ανωτέρω επιμέρους κινήσεων, το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Αιγύπτου 

παρουσίασε αξιόλογη βελτίωση κατά το 1ο εννεά-

μηνο του έτους 2016/17, ανερχόμενο σε $13,18 

δισ., έναντι $15,04 δισ. το αντίστοιχο εννεάμηνο 

του έτους 2015/16. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπε-

ζας, το γεγονός ότι στην περίοδο του 1ου τριμήνου 

του 2017 –η οποία ακολούθησε την υλοποιηθείσα 

το Νοέμβριο 2016 απελευθέρωση της συναλλαγμα-

τικής ισοτιμίας της λίρας- ορισμένοι σημαντικοί 

δείκτες του αιγυπτιακού ισοζυγίου πληρωμών πα-

ρουσίασαν πολύ αισθητή βελτίωση (μείωση εμπο-

ρικού ισοζυγίου κατά 8,1%, αύξηση των τουριστι-

κών εσόδων κατά 128,3%, αύξηση των εισερχόμε-

νων μεταναστευτικών εμβασμάτων κατά 10,9%), 

σημαίνει πως η απελευθέρωση έχει ήδη αρχίσει να 

αποφέρει καρπούς, καθώς καταγράφεται μία αντι-

στροφή των αρνητικών εξελίξεων των τελευταίων 

ετών στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας.  

Σημειώνεται ότι κατά τα στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας, κατά το διάστημα μετά την απελευθέ-

ρωση της ισοτιμίας της λίρας τον περασμένο Νοέμ-

βριο έως τα τέλη Απριλίου τρέχοντος έτους, τα 

εισερχόμενα μεταναστευτικά εμβάσματα έχουν 

αυξηθεί κατά 11,1%, ανερχόμενα συνολικά σε $9,3 

δισ.   

 

Αναθεωρημένη οικονομική μεγέθυνση 4,3% το 3ο 

τρίμηνο έτους 2016/17 

Σύμφωνα με πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία του 

Υπουργείου Προγραμματισμού, ο ρυθμός μεγέθυν-

σης της αιγυπτιακής οικονομίας κατά το 3ο τρίμηνο 

του τρέχοντος οικονομικού έτους (Ιαν.-Μαρ. 2017) 

ανήλθε σε 4,3%, έναντι ρυθμού μεγέθυνσης 3,6% 

κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου οικο-

νομικού έτους (2015/16). Ο εν λόγω αυξημένος 

ρυθμός μεγέθυνσης οφείλεται στις έντονες αναπτυ-

ξιακές τάσεις των κλάδων μεταποίησης, κατασκευ-

ών, τουρισμού, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών. 

Σημειώνεται ότι η αρχική εκτίμηση του Υπουργείου 

Προγραμματισμού, τον περασμένο Μάιο, ανέφερε 

ρυθμό ανάπτυξης 3,9% στο 3ο τρίμηνο του 2016/17. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργεί- 
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ου, ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης κατά το 1ο εννεάμηνο 

του τρέχοντος οικονομικού έτους ανήλθε σε 3,8%, έναντι 

4,2% το εννεάμηνο του έτους 2015/16. Το Υπουργείο 

εκτιμά ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης κατά το οικονο-

μικό έτος 2016/17 θα φθάσει το 4%. 

 

Ανακοίνωση ενισχυμένου πακέτου μέτρων κοινωνι-

κής στήριξης 

Τις τελευταίες ημέρες του Ραμαζανιού, ο Αιγύπτιος Πρό-

εδρος κ. Al Sisi ανακοίνωσε επίσημα ενισχυμένο πακέτο 

μέτρων για την στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοι-

νωνικών ομάδων του πληθυσμού, συνολικού ύψους 

EGP75 δισ. κατά το προσεχές δημοσιονομικό έτος 

(πλησίον των €3,75 δισ.). Μεταξύ των μέτρων που ανα-

κοινώθηκαν περιλαμβάνονται η αύξηση των συντάξεων 

περίπου 10 εκατ. δικαιούχων κατά 15%, η ετήσια αύξη-

ση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 7%, η 

ετήσια αύξηση των βασικών μισθών υπαλλήλων του ευ-

ρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι δεν καλύπτονται από 

την πρόσφατη νομοθεσία για τους δημοσίους υπαλλήλο-

υς κατά 10%, η αύξηση της κάλυψης της ατομικής κάρ-

τας επιδοτήσεων σίτισης για βασικά τρόφιμα από EGP21 

σε EGP50 μηνιαίως (συνεπάγεται αύξηση των σχετικών 

κονδυλίων του προϋπολογισμού από EGP45 δισ. σε 

EGP85 δισ.), η παροχή φοροελαφρύνσεων σε χαμηλοει-

σοδηματίες και ιδιοκτήτες αγροτικών γαιών, καθώς και η 

ενίσχυση των κοινωνικών προγραμμάτων “Takaful” και 

“Karama”, με αύξηση του κοινωνικού επιδόματος που 

διανέμεται σε φτωχές οικογένειες κατά EGP100 μηνια-

ίως (αύξηση των σχετικών κονδυλίων του προϋπολογι-

σμού από EGP4 δισ. σε EGP8,25 δισ.). Σημειώνεται τέ-

λος ότι επισημοποιήθηκε η αύξηση του ορίου του αφορο-

λόγητου εισοδήματος από EGP6.500 σε EGP7.200 ετη-

σίως.   

 

Κυβερνητικοί προβληματισμοί για το επικείμενο δη-

μοσιονομικό έτος 

Ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στα τέλη 

Ιουνίου στους προβληματισμούς της κυβέρνησης, εν 

όψει έναρξης του νέου οικονομικού έτους την 1η Ιουλίου, 

σχετικά με το εάν θα μπορέσουν να συνταιριαχθούν από 

τη μία μεριά ο στόχος περιορισμού του δημοσιονομικού 

ελλείμματος στο επίπεδο του 9%-9,1% του ΑΕΠ –που 

εντάσσεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων περί μεταρρυθ-

μίσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχει αναλά-

βει η χώρα έναντι του ΔΝΤ- και από την άλλη η απαραί-

τητη -προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή- 

υιοθέτηση μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά 

ομάδων του πληθυσμού. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισ-

μός του έτους 2017/18 προβλέπει αύξηση των συνολικών 

δημοσίων εσόδων κατά 24,6%, αλλά και ειδικότερα των 

φορολογικών εσόδων κατά 23,5%. Όπως αναφέρουν ωσ-

τόσο έγκυροι οικονομικοί αναλυτές, η σχεδιαζόμενη αύ-

ξηση των φορολογικών βαρών θα καταστήσει ακόμη πε-

ρισσότερο δυσχερή την επίτευξη του κεντρικού ζητούμε-

νου της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Al Sisi, 

που είναι η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη κατά τα προ-

σεχή έτη, η οποία έχει ήδη τεθεί σε αμφιβολία λόγω των 

υψηλών πληθωριστικών πιέσεων που δέχεται η οικονο-

μία της Αιγύπτου. Σημειώνεται ότι το σκέλος των κρατι-

κών δαπανών αναμένεται να αυξηθεί κατά 23,7% το 

οικονομικό έτος 2017/18 σε EGP1,2 τρισ. περίπου, με 

το 80,3% αυτών να κατευθύνονται προς εξυπηρέτηση 

του δημοσίου χρέους, κάθε είδους επιδοτήσεις και δα-

πάνες μισθοδοσίας. Ήδη, σύμφωνα με τρέχουσες συντη-

ρητικές εκτιμήσεις, το δημοσιονομικό έλλειμμα του 

έτους 2017/18 αναμένεται να φθάσει το 10% του ΑΕΠ, 

αισθητά υψηλότερο από τον επιδιωκόμενο στόχο του 

9%-9,1%. Σύμφωνα με Αιγύπτιους οικονομικούς αναλυ-

τές, η κυβέρνηση Al Sisi καλείται να επιλύσει μία αρκε-

τά δύσκολη «εξίσωση», ήτοι την αποκατάσταση ισορρο-

πίας μεταξύ αφ’ ενός των απαιτήσεων του ΔΝΤ και αφ’ 

ετέρου της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, χωρίς 

την οποία κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την βιωσιμότη-

τα του υλοποιούμενου προγράμματος οικονομικών με-

ταρρυθμίσεων.    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κυρώνει το νέο επενδυτικό 

νόμο της χώρας 

Την 1η Ιουνίου, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi κύρωσε 

δια διατάγματος το νέο επενδυτικό νόμο της χώρας, ο 

οποίος είχε πρωτύτερα –στις 7 Μαΐου- ψηφιστεί από το 

αιγυπτιακό κοινοβούλιο. Ο νέος επενδυτικός νόμος, η 

έκδοση του οποίου αναμενόταν ήδη από τα τέλη του 

2016, διέπεται από την ίδια λογική με τον προηγούμενο, 

του Μαρτίου 2015, ήτοι της παροχής κινήτρων σε ποικί-

λες πτυχές και στάδια της επενδυτικής δραστηριότητας. 

Η νέα επενδυτική νομοθεσία δημοσιεύθηκε την ίδια ημέ-

ρα στην αιγυπτιακή επίσημη εφημερίδα, αναμένεται ω-

στόσο ακόμη η μετάφρασή της στην αγγλική. Ο νέος ε-

πενδυτικός νόμος εισάγει σειρά νέων κινήτρων ανάλογα 

με την γεωγραφική τοποθεσία και τον κλάδο των επενδυ-

τικών σχεδίων. Τα νέα κίνητρα έχουν καταγραφεί συνο-

πτικά ως εξής έως τώρα από τον εγχώριο οικονομικό Τύ-

πο: (α) Φορολογικές εκπτώσεις επταετούς διάρκειας, της 

τάξεως του 50% για επενδύσεις σε υποανάπτυκτες περιο-

χές, του 70% για επενδύσεις σε γεωγραφικές ζώνες που 

παρουσιάζουν επείγουσες αναπτυξιακές ανάγκες και του 

30% για επενδύσεις στην υπόλοιπη επικράτεια, σε κλά-

δους εντάσεως εργασίας, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε στρατηγικού χαρα-

κτήρα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό, στην παραγωγή 

και διανομή ηλεκτρισμού, σε εξαγωγικούς κλάδους, στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, στις βιομηχανίες ξύλου, επίπλων, 

εκτυπώσεων, συσκευασίας, πετροχημικών προϊόντων, 

φαρμακευτικών, δερμάτων, αγροβιομηχανίας και παρα-

γωγής ορυκτών. (β) Πληρωμή από το κράτος του κό-

στους σύνδεσης των νέων επενδυτικών σχεδίων 

(projects) με παροχές κοινής ωφέλειας. (γ) Επαναφορά 

του καθεστώτος των ιδιωτικών ελευθέρων ζωνών, οι 
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δραστηριότητες εντός των οποίων απαλλάσσονται από 

φόρους και δασμούς. (δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

επιστροφές του 50% του κόστους αγοράς γης για βιομη-

χανικά σχέδια (projects) στους επενδυτές, εφ’ όσον η 

παραγωγή ξεκινήσει εντός περιόδου 2 ετών. Η νέα νο-

μοθεσία παρέχει επίσης την δυνατότητα στον Π/Θ να 

χορηγεί κατά περίπτωση πρόσθετα επενδυτικά κίνητρα, 

μεταξύ των οποίων την δωρεάν διάθεση γαιών για στρα-

τηγικού χαρακτήρα οικονομικές δραστηριότητες. Επι-

τρέπει επίσης στους επενδυτές να απασχολούν ξένους 

εργαζόμενους σε ποσοστό έως 20% του συνολικού προ-

σωπικού.      

 

Τα εκτελεστικά διατάγματα του επενδυτικού νόμου 

κατατίθενται στο υπουργικό συμβούλιο  

Στις 21.6, λίγο πριν την αρχή της επίσημης αργίας του 

τέλους του Ραμαζανιού (Eid El Fitr), η Αιγύπτια Υπουρ-

γός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας, κα Nasr, δή-

λωσε ότι τα εκτελεστικά διατάγματα που θα θέσουν σε 

εφαρμογή το νέο επενδυτικό νόμο της χώρας έχουν κα-

τατεθεί στο υπουργικό συμβούλιο προς έγκριση. Τα εν 

λόγω εκτελεστικά διατάγματα προέκυψαν από διαδικα-

σία διαβούλευσης του Υπουργείου Επενδύσεων με τα 

λοιπά συναρμόδια υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και 

ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο ειδικής κυβερνητικής 

επιτροπής που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό 

(Executive Regulations Drafting Committee). Σύμφωνα 

με την Αιγύπτια Υπουργό, δεν πρόκειται να υπάρξουν 

καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση και έκδοση των εκτε-

λεστικών διαταγμάτων, δεδομένου ότι η κυβέρνηση κα-

τά την παρούσα περίοδο δίδει απόλυτη προτεραιότητα 

στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.  

Κατά την κα Nasr, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επεν-

δύσεις δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές να ολο-

κληρώσουν διαδικτυακά όλες τις απαιτούμενες διαδικα-

σίες, μέσω ενός καινούριου συστήματος μηχανοργάνω-

σης. Επιπλέον, έως τα τέλη του 2017 αναμένεται να τε-

θεί σε λειτουργία ηλεκτρονικός επενδυτικός χάρτης της 

Αιγύπτου, ο οποίος θα παρέχει ολοκληρωμένη πληρο-

φόρηση σχετικά με τα προσφερόμενα επενδυτικά κίνη-

τρα ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας.      

Σημειώνεται παρεμπιπτόντως ότι, σύμφωνα με πρόσθε-

τες δηλώσεις της κας Nasr στις 8.6, το αιγυπτιακό υ-

πουργικό συμβούλιο έχει εγκρίνει τροποποιήσεις της 

νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία των εταιρειών 

στην χώρα. Το κείμενο του  τροποποιητικού νομοσχεδί-

ου πρόκειται να υποβληθεί στο Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους, προτού υποβληθεί στην συνέχεια στο κοινο-

βούλιο για ψήφιση.     

 

Έγκριση πακέτου κονδυλίων κοινωνικής προστασίας 

από την κυβέρνηση 

Στις 29 Μαΐου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση ενέκρινε πακέ-

το δημοσίων κονδυλίων προσεχούς οικονομικού έτους, 

με στόχο της ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής 

προστασίας και ασφαλίσεων, προκειμένου να αμβλυν- 

θούν οι επιπτώσεις των οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

επί των αδύναμων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού. 

Το εν λόγω πακέτο μέτρων, συνολικού ύψους EGP46 

δισ., περιλαμβάνει αυξήσεις συντάξεων κατά 15% για 

9,5 εκατ. πολίτες από 1.7.2017, αυξήσεις συμπληρωμα-

τικών κοινωνικών επιδομάτων που δίνονται μέσω των 

προγραμμάτων κοινωνικής συνοχής “Takaful” και 

“Karama” κατά 25-30% για 1,7 εκατ. πολίτες, ετήσιες 

αυξήσεις μισθών υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα κατά 7%-10%, καθώς και αύξηση του ετήσιου 

αφορολόγητου ποσού εισοδήματος φυσικών προσώπων 

στις EGP7.200 από EGP6.500, αλλά και πρόσθετες φο-

ρολογικές εκπτώσεις με συντελεστές από 5% έως 80% -

ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος- για εισοδήματα 

που αναλογούν στις φορολογικές κλίμακες από 

EGP7.200 έως EGP200.000 (εκπτώσεις 80% για εισοδή-

ματα EGP7.200-30.000, 40% για εισοδήματα 

EGP30.000-45.000 και 5% για εισοδήματα EGP45.000-

200.000). Το συνολικό ύψος των περικοπών στην φορο-

λογία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων ανέρχεται 

σε EGP7δισ., σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικο-

νομικών.   

 

Οικονομικός Διάλογος Ε.Ε. – Αιγύπτου (Πέμπτη, 1 

Ιουνίου 2017) 

Την Πέμπτη, 1.6, στο αιγυπτιακό Υπουργείο Οικονομι-

κών, έλαβε χώρα η 8η  συνάντηση Οικονομικού Διαλό-

γου Ε.Ε.-Αιγύπτου, την έναρξη της οποίας κήρυξαν από 

αιγυπτιακής πλευράς ο Υπουργός Οικονομικών κ. Al-

Garhy και από πλευράς Ε.Ε. η διευθύντρια της DG 

ECFIN κα Flores, καθώς και ο επικεφαλής της εδώ Α-

ντιπροσωπείας της Ε.Ε., Πρέσβης κ. Surkos. Ο Αιγύπτι-

ος Υπουργός εστίασε τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις 

στο υλοποιούμενο από την κυβέρνηση εκτεταμένο 

πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, με ακρογω-

νιαίους λίθους την απελευθέρωση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας της λίρας και την καθιέρωση συστήματος 

ΦΠΑ. Τόνισε επίσης την σημασία που αποδίδει η Αί-

γυπτος στις σχέσεις της με την Ε.Ε., η οποία αποτελεί 

κορυφαίο οικονομικό εταίρο της χώρας του. Οι συζητή-

σεις στο πλαίσιο της συνάντησης εστίασαν σε 5 θεματι-

κές ενότητες: δημοσιονομική πολιτική και μεταρρυθμί-

σεις, νομισματική πολιτική, μακροοικονομική κατάστα-

ση στην Αίγυπτο και την Ε.Ε., ενεργειακός τομέας Αι-

γύπτου, και βιομηχανική ανάπτυξη και αύξηση παραγω-

γικότητας στην Αίγυπτο. 

 

Επίσημη επίσκεψη Ουρουγουανού Προέδρου στην 

Αίγυπτο 

Στις 31.5 επισκέφθηκε το Κάιρο ο Ουρουγουανός Πρό-

εδρος κ. Vasquez και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της 

Αιγύπτου κ. Al Sisi. Επρόκειτο για την πρώτη επίσημη 

επίσκεψη Ουρουγουανού Προέδρου στην Αίγυπτο, από 

την σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των 2 χω-

ρών, το 1932. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αι-

γυπτιακής Προεδρίας, οι 2 ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ 
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άλλων, τρόπους ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής 

και εμπορικής συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα 

αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα. Οι Πρόεδροι των 2 

χωρών δήλωσαν εξάλλου ότι η συμφωνία ελευθέρων 

συναλλαγών μεταξύ Αιγύπτου και χωρών Mercosur που 

υπεγράφη το 2010 και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο 

άμεσο μέλλον, εκτιμάται πως θα τονώσει τις εμπορικές 

σχέσεις της Αιγύπτου με τις χώρες της Λατινικής Αμερι-

κής. Σημειωτέον ότι ο όγκος εμπορικών συναλλαγών 

της Αιγύπτου με τις χώρες Mercosur ανήλθε το 2016 

στα $3 δισ.     
 

Περιορισμένες για την Αίγυπτο επιπτώσεις της ψύχ-

ρανσης σχέσεων με Κατάρ  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις εγχώριων οικονομικών αναλυ-

τών που δημοσίευσε ο αιγυπτιακός Τύπος, περιορισμέ-

νες αναμένεται να είναι για την Αίγυπτο οι οικονομικές 

επιπτώσεις της απόφασης διακοπής διπλωματικών σχέ-

σεων με το Κατάρ, καθώς και του αποκλεισμού των οδι-

κών, θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων με αυτό, 

την οποία έλαβε η αιγυπτιακή κυβέρνηση, από κοινού 

με άλλες αραβικές χώρες (αρχικά τις Σ. Αραβία, Μπα-

χρέιν, ΗΑΕ και Υεμένη), στις 5.6.  

Ως δυνητικό κίνδυνο εξαιτίας της διακοπής των σχέσε-

ων με το Κατάρ, ορισμένοι αναλυτές επισήμαναν την 

ενδεχόμενη απέλαση Αιγυπτίων εργαζομένων στην χώ-

ρα του Κόλπου, οι οποίοι συνολικά ανέρχονται σε περί 

τους 300 χιλ., 180 χιλ. εκ των οποίων στα κατασκευα-

στικά έργα των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα φιλο-

ξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022. Ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο μάλλον αποκλείεται πάντως προς το παρόν, 

καθώς το Κατάρ έχει παράσχει διαβεβαιώσεις ότι δεν 

πρόκειται να θίξει τα δικαιώματα αλλοδαπών εργαζομέ-

νων εξαιτίας των πρόσφατων πολιτικών εντάσεων με τις 

ως άνω χώρες.  

Η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Κατάρ δεν 

αναμένεται εξάλλου να έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις ούτε 

επί των αιγυπτιακών εξαγωγών, καθώς οι εξαγωγές προς 

Κατάρ αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των συνολικών 

αιγυπτιακών εξαγωγών. Από την άλλη, παρ’ ότι η κα-

τάσταση δεν είναι ακόμη απολύτως ξεκάθαρη, δεν δια-

φαίνεται ιδιαίτερα ορατό τουλάχιστον στην παρούσα 

φάση, το ενδεχόμενο άμεσης διακοπής της τροφοδοσίας 

της Αιγύπτου με καταρινό υγροποιημένο φυσικό αέριο. 

Σημειωτέον ότι οι αιγυπτιακές εισαγωγές αερίου από το 

Κατάρ ανήλθαν το 2016 σε $1,481 δισ. Οι συνολικές 

αιγυπτιακές εισαγωγές από το Κατάρ ανήλθαν το 2016 

σε $1,6 δισ., ενώ οι εξαγωγές προς το Κατάρ σε $280 

εκατ.  

Η άμεση αντίδραση του Χρηματιστηρίου Αιγύπτου στην 

διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Κατάρ υπήρ-

ξε ελαφρά θετική, με τον κεντρικό δείκτη να αυξάνεται 

ελαφρά (+0,18%) και να κλείνει στις 13.520 μονάδες 

στις 5.6. Αιγύπτιοι χρηματιστηριακοί αναλυτές εκτιμούν 

πως η πολιτική ένταση μεταξύ των 2 χωρών δεν αναμέ-

νεται να πλήξει το αιγυπτιακό Χρηματιστήριο, δεδομέ-

νου ότι το Κατάρ δεν αποτελεί εκ των κορυφαίων επεν-

δυτών σε αυτό, το οποίο κυριαρχείται –όσον αφορά τις 

χρηματιστηριακές επενδύσεις αραβικών προελεύσεων- 

από σαουδαραβικά, εμιρατινά και κουβεϊτιανά κεφάλαια 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, η Κεντρι-

κή Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) δεν έχει δώσει οδηγίες 

στις τράπεζες της χώρας να σταματήσουν να συναλλάσ-

σονται σε καταρινά ριάλια, σε συνέχεια της διακοπής 

των σχέσεων με το Κατάρ. Επιπλέον, κατά τον διοικητή 

της Κεντρικής Τράπεζας, κ. Amer, η μεγάλη, καταρινών 

συμφερόντων τράπεζα Qatar National Bank – Al Ahli 

που λειτουργεί στην Αίγυπτο είναι αιγυπτιακή τράπεζα, 

η οποία λειτουργεί με βάση την αιγυπτιακή νομοθεσία 

και υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ οι 

εγχώριες καταθέσεις στην εν λόγω τράπεζα προστατεύ-

ονται απολύτως με βάση την αιγυπτιακή νομοθεσία.  

Σύμφωνα ωστόσο με δημοσιεύματα του οικονομικού 

Τύπου, ορισμένες αιγυπτιακές τράπεζες αποφάσισαν να 

σταματήσουν τις συναλλαγές σε καταρινά ριάλια, μετα-

ξύ των οποίων η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, κρατι-

κής ιδιοκτησίας National Bank of Egypt (NBE). Όπως 

διευκρίνισαν στην συνέχεια αξιωματούχοι του αιγυπτια-

κού τραπεζικού κλάδου, επρόκειτο για προσωρινές δια-

κοπές των συναλλαγών σε καταρινά ριάλια, έως ότου 

ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διευθετήσεις με τα συ-

νεργαζόμενα γραφεία συναλλάγματος. Σύμφωνα πάντο-

τε με τον Τύπο, ορισμένες άλλες αιγυπτιακές τράπεζες 

έλαβαν ανάλογες αποφάσεις διακοπής σχέσεών τους με 

καταρινές ανταποκρίτριές τους τράπεζες, κυρίως ως α-

ποτέλεσμα προγενέστερων προβλημάτων διαφορών που 

αντιμετώπιζαν με αυτές.  

Όπως υπογράμμισε ο οικονομικός Τύπος, το Κατάρ τρο-

φοδότησε κατά την περίοδο 2011-2013 την Αίγυπτο με 

δολλαριακές καταθέσεις ύψους $7-$8 δισ., η ψύχρανση 

ωστόσο των σχέσεων των 2 χωρών μετά τον Ιούνιο 

2013 και την πτώση του καθεστώτος Morsi ανάγκασαν 

την αιγυπτιακή πλευρά να αποπληρώσει τα εν λόγω κε-

φάλαια στο Κατάρ. 

Σύμφωνα εξάλλου με δηλώσεις της Αιγύπτιας Υπουργο-

ύ Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κας Nasr στις 

7.6, οι καταρινές επενδύσεις στην Αίγυπτο απολαμβάνο-

υν απόλυτης προστασίας με βάση την αιγυπτιακή νομο-

θεσία. Με βάση στοιχεία της αιγυπτιακής Γενικής Αρ-

χής Επενδύσεων (GAFI), το ύψος των καταρινών επεν-

δύσεων στην Αίγυπτο ανέρχεται σε $1,1 δισ., το 80% 

των οποίων σε κλάδους υπηρεσιών.          
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Ανάκτηση κρατικών γαιών από το αιγυπτιακό δημό-

σιο  

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Αιγύπτιου Π/Θ κ. 

Ismail στις αρχές Ιουνίου, από τα 1,93 εκατ. feddans 

καταπατημένων κρατικών γαιών, το αιγυπτιακό δημόσιο 

έχει κατορθώσει μέχρι σήμερα να ανακτήσει συνολικές 

εκτάσεις 1,7 εκατ. feddans. Κατά τον κ. Ismail, μέχρι 

σήμερα έχουν ανακτηθεί από το αιγυπτιακό δημόσιο 

εκτάσεις 118 εκατ. τ.μ., από το σύνολο των 168,5 εκατ. 

τ.μ. καταπατημένων κρατικών γαιών. Ο Αιγύπτιος Π/Θ 

εξήρε τις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων υπηρε-

σιών, κυρίως δε του στρατού και των υπηρεσιών ασφα-

λείας, για την ανάκτηση των κρατικών γαιών. Σημειώνε-

ται ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi τον προηγούμε-

νο μήνα προέβη στη σύσταση ειδικής κυβερνητικής ε-

πιτροπής η οποία επιφορτίστηκε με το έργο της άμεσης 

ανάκτησης των καταπατημένων κρατικών γαιών, χαρα-

κτηρίζοντας την παράνομη καταπάτησή τους ως 

«απειλή για την εθνική ασφάλεια».   

 

Εισροές ΑΞΕ στην Αίγυπτο ύψους $6,8 δισ. το πεντά-

μηνο 2017 

Σε πρόσφατες διευκρινιστικές της δηλώσεις, η Αιγύπτια 

Υπουργός Επενδύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κα 

Nasr ανέφερε ότι οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων 

στην χώρα έφθασαν το επίπεδο των $6,8 δισ. στην διάρ-

κεια του πρώτου πενταμήνου του 2017, έναντι προκα-

ταρκτικής εκτίμησης για εισροές $10 δισ. στο σύνολο 

του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με εγχώριους οικονομι-

κούς αναλυτές, το μέχρι τώρα φετινό επίπεδο των 

άμεσων ξένων επενδύσεων είναι το υψηλότερο συγκρι-

τικά από το έτος 2011, ενώ εκφράζεται με βεβαιότητα η 

άποψη ότι το ύψος των επενδυτικών εισροών στο σύνο-

λο του 2017 θα υπερβεί τελικώς σημαντικά την αρχική 

εκτίμηση. Κατά τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), οι καθαρές εισροές άμεσων 

ξένων επενδύσεων στην Αίγυπτο ανήλθαν κατά το α΄ 

εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους (2016/17) 

στα $4,3 δισ.  

 

Η Αίγυπτος 4η στην προσέλκυση ΑΞΕ στην Αφρική 

σύμφωνα με την UNCTAD  

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της UNCTAD (United 

Nations Conference for Trade & Development), η Αί-

γυπτος κατατάχθηκε το 2016 μεταξύ των 4 κορυφαίων 

αφρικανικών χωρών όσον αφορά την προσέλκυση 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), πίσω από τις Αγκό-

λα, Νιγηρία και Ν. Αφρική. Κατά τα στοιχεία της UNC-

TAD, οι εισροές ΑΞΕ στην Αίγυπτο παρουσιάστηκαν 

αυξημένες κατά 17% το 2016 έναντι του 2015, ανερχό-

μενες σε $8,1 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 14% των συ-

νολικών εισροών ΑΞΕ στην Αφρική, που ανήλθαν σε 

$59 δισ. 

 

Επίσκεψη Αιγυπτίου Προέδρου στην Γερμανία 

Στο διάστημα 12-13.6 επισκέφθηκε την Γερμανία ο Αι-

γύπτιος Πρόεδρος κ. Al Sisi, συνοδευόμενος από κορυ-

φαίους υπουργούς της κυβέρνησής του και αποστολή 

επιχειρηματιών, στο πλαίσιο συμμετοχής του σε προ-

γραμματισμένη διάσκεψη κορυφής χωρών G20 και αφ-

ρικανικών χωρών. Οι αιγυπτιακές προσδοκίες από το εν 

λόγω ταξίδι του κ. Al Sisi στην Γερμανία υπήρξαν εξαι-

ρετικά υψηλές, με την Υπουργό Επενδύσεων & Δι-

εθνούς Συνεργασίας κα Nasr να δηλώνει λίγες μέρες 

προτού αυτό πραγματοποιηθεί την πρόθεση των δύο 

κρατών να υπογράψουν νέες συμφωνίες για πρόσθετες 

γερμανικές αναπτυξιακές χρηματοδοτήσεις προς την 

Αίγυπτο, επικεντρωμένες στους τομείς ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, γεωργίας και μικρομεσαίας επιχειρη-

ματικότητας, με έμφαση στην ανάπτυξη της Άνω Αιγύ-

πτου και με το 30% των εν λόγω χρηματοδοτήσεων να 

συνίσταται σε επιχορηγήσεις (grants). Όπως ανέφερε ο 

αιγυπτιακός Τύπος, τελικά υπογράφηκαν 3 συμφωνίες 

στο περιθώριο της επίσκεψης Al Sisi, μεταξύ της κας 

Nasr και του Γερμανού Υπουργού  Οικονομικής Συνερ-

γασίας & Ανάπτυξης κ. Mueller, για συνολικές γερμανι-

κές χρηματοδοτήσεις €203,5 εκατ. στους τομείς ανανε-

ώσιμης ενέργειας, εκπαίδευσης και μικρομεσαίων επιχε-

ιρήσεων. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με αιγυπτιακά δη-

μοσιεύματα βασισμένα σε δηλώσεις του προέδρου της 

Αρχής της Διώρυγας Σουέζ, Ναυάρχου Mohammed 

Mamish ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή, υπογρά-

φηκαν συμβάσεις με 15 γερμανικούς ομίλους οι οποίοι 

αναμένεται να διοχετεύσουν επενδυτικά κεφάλαια στην 

περιοχή της Διώρυγας.      

Στην διάρκεια της μικτής διμερούς διυπουργικής επιτρο-

πής οικονομικής συνεργασίας που έλαβε χώρα στο περι-

θώριο της διάσκεψης κορυφής, η Γερμανίδα Υπουργός 

Οικονομίας & Ενέργειας κα Zypries αναφέρθηκε σε 

ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του κράτους δικαίου, κα-

θώς και παροχής μεγαλύτερων ελευθεριών στην Αίγυπ-

το, ως κρίσιμων παραγόντων που θα βοηθήσουν την 

προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων αλλά και 

τουριστών στην χώρα. Η Γερμανίδα Υπουργός αναφέρ-

θηκε εξάλλου στο ενδιαφέρον και τις προοπτικές συνερ-

γασίας των δύο χωρών σε σειρά οικονομικών κλάδων, 

με ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Από την πλευρά του, 

ο Πρόεδρος Al Sisi τόνισε το αιγυπτιακό ενδιαφέρον για 

προσέλκυση γερμανικών επενδύσεων κυρίως στους 

κλάδους ανταλλακτικών αυτοκινήτων, κατασκευών και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αναφέρθηκε επίσης στο 

όραμα της κυβέρνησής του για ανάδειξη της Αιγύπτου 

σε περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας κέντρο παρα-

γωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας προς την Ευ-

ρώπη. Επίσης, στο πλαίσιο του διμερούς οικονομικού 

φόρουμ που διεξήχθη στις 12.6, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος 

τόνισε τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην 

Αίγυπτο για τις γερμανικές επιχειρήσεις, δίνοντας ιδιαί-

τερη έμφαση στα υλοποιούμενα μεγάλα αναπτυξιακά 
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έργα, όπως του Αναπτυξιακού Διαδρόμου της Διώρυγας 

Σουέζ και της νέας διοικητικής πρωτεύουσας.     

Σύμφωνα με στοιχεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Ε-

μπορίου & Βιομηχανίας, ο όγκος του διμερούς εμπορίου 

έχει παρουσιάσει αξιόλογες αυξητικές τάσεις κατά την 

περίοδο 2010-2016, περνώντας από τα €3,937 δισ. στα 

€5,567 δισ., ενώ η Γερμανία αποτελεί την 5η σημαντικό-

τερη πηγή εισερχόμενου τουρισμού στην Αίγυπτο. Το 

ύψος των γερμανικών επενδύσεων στην Αίγυπτο ανερ-

χόταν στις αρχές τρέχοντος έτους, με βάση αιγυπτιακά 

στοιχεία, σε πλησίον των $620 εκατ. 

 

Λήψη μέρους σαουδαραβικού δανείου για την ανάπ-

τυξη χερσονήσου Σινά 

Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, η Αί-

γυπτος έλαβε πρόσφατα την 2η δόση ύψους $400 εκατ. 

από το Σαουδαραβικό Αναπτυξιακό Ταμείο (SDF), στο 

πλαίσιο υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος 

της χερσονήσου του Σινά (Sinai Development Pro-

gramme), συνολικού ύψους $1,5 δισ., που συμφωνήθη-

κε δια μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των κυβερνή-

σεων των 2 χωρών το 2016.   

 

Λήψη α΄ δόσης χρηματοδοτήσεων Παγκόσμιας Τρά-

πεζας για Άνω Αίγυπτο 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Επεν-

δύσεων & Διεθνούς Συνεργασίας κας Nasr, η Αίγυπτος 

έλαβε κονδύλια ύψους $125 εκατ. από την Παγκόσμια 

Τράπεζα, ως πρώτη δόση του αναπτυξιακού προγράμ-

ματος της Άνω Αιγύπτου το οποίο χρηματοδοτείται με 

κονδύλια της Τράπεζας, ύψους $500 εκατ. Η σχετική 

χρηματοδοτική συμφωνία είχε υπογραφεί στις αρχές 

παρελθόντος Οκτωβρίου και εμπίπτει στο πλαίσιο της 

Εταιρικής Σχέσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με την Αί-

γυπτο για την περίοδο 2015-2019, που θα παράσχει χρη-

ματοδοτήσεις συνολικού ύψους $8 δισ. για την στήριξη 

της αιγυπτιακής οικονομίας. Η έναρξη του αναπτυξια-

κού προγράμματος της Άνω Αιγύπτου κηρύχθηκε επί-

σημα τον περασμένο Μάρτιο. 

 

 

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος στην Διάσκεψη Κορυφής χω-

ρών Λεκάνης Νείλου 

Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στην παρο-

υσία του Αιγυπτίου Προέδρου κ. Al Sisi στην Διάσκεψη 

Κορυφής των χωρών της Λεκάνης του Νείλου (Nile Ba-

sin Initiative), που έλαβε χώρα στην Καμπάλα της Ου-

γκάντας κατά το διάστημα 20-22 Ιουνίου. Σύμφωνα με 

τα δημοσιεύματα, ο κ. Al Sisi τόνισε την σημασία της 

εντατικοποίησης των διαβουλεύσεων και του συντονι-

σμού μεταξύ των χωρών που βρέχονται από το Νείλο ή 

κάνουν χρήση των υδάτων του, με σκοπό την ορθότερη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων του ποταμού. Ο κ. Al 

Sisi κάλεσε τους ηγέτες των υπολοίπων χωρών να επεν-

δύσουν από κοινού με την Αίγυπτο στο ουσιώδες ζήτη-

μα της επάρκειας υδάτινων πόρων, αναφέροντας ότι η 

χώρα του αντιμετωπίζει ετήσιο έλλειμμα υδάτινων πό-

ρων της τάξεως των 25 δισ. κυβικών μέτρων. Στην διάρ-

κεια της Διάσκεψης, όπως ανέφεραν τα εγχώρια δημοσι-

εύματα, η αιγυπτιακή πλευρά κατέθεσε εναλλακτικό 

σχέδιο της Συμφωνίας του Entebbe (Μάιος 2010), που 

προβλέπει -σύμφωνα με την αιγυπτιακή οπτική- βέλτι-

στες αρχές διαχείρισης των υδάτων του Νείλου σύμφω-

να με το διεθνές δίκαιο. Σημειώνεται ότι η συμφωνία 

του Entebbe, η οποία επιχειρεί να αναδιανείμει τα δικαι-

ώματα των εμπλεκόμενων χωρών επί των υδάτινων πό-

ρων του Νείλου, έχει υπογραφεί από ορισμένες  χώρες 

της Λεκάνης που βρίσκονται πλησιέστερα στις πηγές 

του ποταμού (μεταξύ των οποίων οι Αιθιοπία, Κένυα, 

Ουγκάντα, Ρουάντα και Τανζανία). Αντιθέτως, η Αίγυ-

πτος και το Σουδάν που κατέχουν περί το 85% των δικα-

ιωμάτων χρήσης των υδάτων του ποταμού με βάση πα-

λαιότερες συμφωνίες της εποχής της αποικιοκρατίας, 

πάγωσαν την συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία κατά 

την πενταετία 2010-2015, αντιδρώντας στην αναδιανο-

μή των δικαιωμάτων χρήσης, καθώς θεώρησαν ότι έτσι 

θίγονταν ζωτικής σημασίας κεκτημένα τους δικαιώματα. 

Έκτοτε ωστόσο έχουν επανέλθει στις σχετικές διαβου-

λεύσεις. 

 

Η Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας Σουέζ υπογράφει 

συμφωνίες με 13 επενδυτές       
Η Αρχή της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας Σουέζ 

υπέγραψε πολύ πρόσφατα συμφωνίες συνεργασίας με 

13 επιχειρηματικούς ομίλους για την υλοποίηση επενδυ-

τικών σχεδίων στην βιομηχανική ζώνη της Ain Sokhna. 

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, ο πρόε-

δρος της Αρχής, Ναύαρχος Mamish και ο πρόεδρος της 

Suez Industrial Development Company (SIDC) υπέγρα-

ψαν 15 συμφωνίες επενδυτικού προϋπολογισμού συνο-

λικού ύψους $55,1 εκατ., για την υλοποίηση projects 

στην βιομηχανική ζώνη της Sokhna, στους κλάδους πε-

τροχημικών, λιπασμάτων, φαρμακευτικών, ιατρικού 

εξοπλισμού, καθώς και παραγωγής χαρτιού.     
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ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Περαιτέρω αύξηση τοποθετήσεων ξένων επενδυτών 

σε αιγυπτιακούς τίτλους 

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Υφυ-

πουργός Οικονομικών κ. Kouchouk, η αξία των αιγυπτι-

ακών τίτλων δημοσίου χρέους εις χείρας ξένων επενδυ-

τών έχει αυξηθεί από τις αρχές Νοεμβρίου 2016 έως τα 

τέλη Μαΐου κατά $8,4 δισ. Ο Αιγύπτιος Υφυπουργός 

πρόσθεσε ότι μόνον τον μήνα Μάιο τ.ε. οι νέες  τοποθε-

τήσεις αλλοδαπών σε αιγυπτιακούς τίτλους ανήλθαν σε 

$2,6 δισ.        

     

Ο τραπεζικός τομέας χρηματοδότησε το εξωτερικό 

εμπόριο με κεφάλαια $35 δισ. 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υποδιοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας Αιγύπτου (CBE) κ. Fayed, ο συνο-

λικός όγκος συναλλαγών που σχετίζονται με το εξωτερι-

κό εμπόριο και χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια τραπε-

ζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Αίγυπτο κατά 

το διάστημα 3.11.2016 (ημερομηνία απελευθέρωσης της 

ισοτιμίας της λίρας) έως 25.5.2017, ανήλθε σε $35 δισ. 

Σύμφωνα με τον κ. Fayed, κατά το εν λόγω διάστημα οι 

εγχώριες τράπεζες εξόφλησαν πληρωμές έναντι ενέγγυ-

ων πιστώσεων και φορτωτικών εγγράφων που αφορού-

σαν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές της Αιγύπτου, συνο-

λικού ύψους $25 δισ., ενώ άνοιξαν νέες ενέγγυες πιστώ-

σεις ύψους $10 δισ. Κατά τον υποδιοικητή της CBE, το 

μεγαλύτερο μερίδιο στην συνολική τραπεζική χρηματο-

δότηση των εισαγωγών κατά το ανωτέρω διάστημα κα-

τέχουν οι 2 μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, National 

Bank of Egypt (NBE) και Banque Misr. Σύμφωνα με 

πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Κεντρικής Τρά-

πεζας κ. Amer, από την απελευθέρωση της ισοτιμίας της 

λίρας τον περασμένο Νοέμβριο έχουν εισρεύσει στο 

τραπεζικό σύστημα της χώρας κεφάλαια σε συνάλλαγμα 

συνολικού ύψους $25 δισ.      

 

1η συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Πληρωμών  

Όπως ανέφερε ο αιγυπτιακός οικονομικός Τύπος, στις 

αρχές Ιουνίου ο ηγέτης της χώρας κ. Al Sisi προήδρευσε 

στην 1η συνεδρίαση του νεοσυσταθέντος Εθνικού Συμ-

βουλίου Πληρωμών, το οποίο στοχεύει στον περιορισμό 

της χρήσης χαρτονομισμάτων εκτός τραπεζικού συστή-

ματος, κυρίως δια της στήριξης της ανάπτυξης των η-

λεκτρονικών συναλλαγών. Το Συμβούλιο αποφάσισε 

την εκπόνηση νομοσχεδίου για την ανάπτυξη των «μη 

τοις μετρητοίς» χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ε-

ντός περιόδου 6 μηνών, καθώς επίσης και την εισαγωγή 

υποχρέωσης όλων των υπηρεσιών του δημοσίου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα να μην πραγματοποιούν 

πληρωμές σε μετρητά ή μέσω τραπεζικών επιταγών για 

ποσά άνω των EGP20.000, από την 1η Ιουλίου 2018. 

Αυξανόμενη σημασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

στην Αίγυπτο  

Όπως ανέφερε ο εγχώριος οικονομικός Τύπος, βασιζό-

μενος σε στοιχεία της αιγυπτιακής Επιτροπής Κεφαλαι-

αγοράς (EFSA), η συνολική αξία των συμβάσεων χρη-

ματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) που συνάφθη-

καν στην χώρα στην διάρκεια του πρώτου 4μήνου του 

2017 εμφανίστηκε αυξημένη κατά 21% έναντι της α-

ντίστοιχης περιόδου του 2016, και ανήλθε σε EGP8,5 

δισ. Η αγορά ακινήτων εμφανίστηκε ως ο μεγαλύτερος 

κλάδος από πλευράς νέων συμβάσεων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης κατά το 4μηνο 2017, με αξία EGP5,4 δισ., 

αντιπροσωπεύοντας το 63% της συνολικής αξίας των 

συμβάσεων. Ακολούθησαν οι κλάδοι μίσθωσης νέων 

γραμμών παραγωγής (μηχανολογικού εξοπλισμού), με 

αξία EGP925 εκατ. (11% των συνολικών συμβάσεων), 

μίσθωσης φορτηγών, με αξία EGP754 εκατ. (9% των 

συνολικών συμβάσεων) και μίσθωσης βαρέως εξοπλι-

σμού οχημάτων, με αξία EGP605 εκατ. (7% των συνολι-

κών συμβάσεων).        

 

Η Κεντρική Τράπεζα αίρει περιορισμό στην μεταφο-

ρά συναλλάγματος 

Στις 14.6, η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου (CBE) α-

νακοίνωσε την άρση του επιβληθέντος τον Φεβρουάριο 

2011 ανώτατου ορίου στις διατραπεζικές μεταφορές κε-

φαλαίων φυσικών προσώπων σε συνάλλαγμα στο εξωτε-

ρικό, ύψους $100.000 ετησίως, στο πλαίσιο της κυβερνη-

τικής προσπάθειας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων 

στην χώρα. Η άρση του ανωτέρω περιορισμού, καθώς 

και η –ακόμη σχεδιαζόμενη- άρση του ορίου στην τήρη-

ση λογαριασμών σε συνάλλαγμα και την μεταφορά κε-

φαλαίων σε συνάλλαγμα στο εξωτερικό για την χρημα-

τοδότηση εισαγωγών μη βασικών αγαθών, ύψους 

$50.000 μηνιαίως που έχει πλήξει σοβαρά το εισαγωγικό 

εμπόριο, εμπίπτουν στις δεσμεύσεις της Αιγύπτου έναντι 

του ΔΝΤ, στο πλαίσιο συμφωνίας για παροχή από το 

Ταμείο εκτεταμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 

ύψους $12 δισ. προς την χώρα. Εικάζουμε, χωρίς να μπο-

ρούμε να προβλέψουμε επακριβώς, ότι εντός του προσε-

χούς διαστήματος λογικά θα πρέπει να αρθεί και ο ως 

άνω περιγραφείς περιορισμός μεταφοράς συναλλάγματος 

για χρηματοδότηση εισαγωγών.    

 

Ο επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 59,4% των 

τραπεζικών πιστώσεων (στοιχεία 2.2017) 

Σύμφωνα με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας Αιγύπτου (CBE), μηνός Φεβρουαρίου 2017, ο 

επιχειρηματικός τομέας απορρόφησε το 59,4% των συνο-

λικών τραπεζικών πιστώσεων. Οι τραπεζικές χορηγήσεις 

προς όλους τους τομείς της οικονομίας στα τέλη Φεβρου-

αρίου 2017 εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 57,1% σε 

σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2016, ανερχόμενες συ-

νολικά σε EGP1,26 τρισ. Από την άλλη, το ύψος των 

συνολικών καταθέσεων στις τράπεζες σημείωσε ως τα 

τέλη Φεβρουαρίου 2017 αύξηση κατά 40,4% έναντι του 

Φεβρουαρίου 2016, ανερχόμενο σε EGP2,71 τρισ., εκ 

των οποίων ποσοστό 63,1% αντιπροσώπευσαν οι καταθέ- 
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σεις των νοικοκυριών. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Ο ενεργειακός όμιλος ENI ετοιμάζεται να επενδύσει 

στην Δαμιέττη 

Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του οργανισμού λι-

μένος Δαμιέττης, κ. Saleh, στις αρχές Ιουνίου, ο ιταλι-

κός ενεργειακός όμιλος ENI προτίθεται να κατασκευά-

σει τον πρώτο του σταθμό αποθήκευσης και εφοδιασμού 

(logistics) για την διαχείριση προϊόντων που θα α-

ντλούνται από το μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου 

Zohr, εντός του λιμένα της Δαμιέττης. Σύμφωνα με τον 

κ. Saleh, το συνολικό κόστος της επένδυσης για την κα-

τασκευή του εν λόγω σταθμού ανέρχεται σε $400 εκατ., 

ενώ ο λιμένας της Δαμιέττης έχει συμφωνήσει να παρα-

χωρήσει στην ENI προκυμαία μήκους 220 μέτρων, συ-

νοδευόμενη από επιφάνεια 10 χιλ. τετρ. μέτρων για την 

κατασκευή των εγκαταστάσεων logistics. 

 

Αποπληρωμή αιγυπτιακών χρεών προς διεθνείς πε-

τρελαϊκές εταιρείες 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργού Πετ-

ρελαίου κ. El Molla, η Αίγυπτος σε διάστημα τριών εβ-

δομάδων (μέσα Μαΐου έως αρχές Ιουνίου) κατέβαλε 

ποσά συνολικού ύψους $2,2 δισ. έναντι συσσωρευμένων 

χρεών της προς διεθνείς πετρελαϊκούς ομίλους. Σύμφω-

να με το κ. El Molla, οι συσσωρευμένες οφειλές της Αι-

γύπτου προς τους εν λόγω ομίλους έχουν περιοριστεί 

στο επίπεδο των $2,3 δισ., που είναι το χαμηλότερο από 

το έτος 2013.  

 

Κρατικές επιδοτήσεις ενέργειας στο πλαίσιο του προ-

ϋπολογισμού 2017/18 

Όπως ανέφερε στις αρχές Ιουνίου ο οικονομικός Τύπος, 

το συνολικό ύψος των κονδυλίων που έχουν εγγραφεί 

στον προϋπολογισμό του προσεχούς οικονομικού έτους 

ανέρχεται σε EGP330 δισ. ($18,23 δις)., εκ των οποίων 

EGP145 δισ. ($8 δισ.) αφορούν επιδοτήσεις καυσίμων 

και EGP80 δισ. επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Χρηματοδότηση EBRD σε ηλιακές μονάδες στην 

Άνω Αίγυπτο 

Το εκτελεστικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) ενέκρινε στα 

μέσα Ιουνίου την χρηματοδότηση, με κονδύλια ύψους 

$205 εκατ., της κατασκευής 9 ηλεκτροπαραγωγικών 

μονάδων ηλιακής ενέργειας στην Αίγυπτο. Η Τράπεζα 

εξέταζε αρχικά την παροχή χρηματοδοτήσεων συνολι-

κού ύψους $375 εκατ. για την κατασκευή 16 ηλιακών 

μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυημένων 

τιμών αγοράς από το κράτος ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από μονάδες ΑΠΕ του ιδιωτικού τομέα 

(“Feed-in-Tariff” Program). Ωστόσο, ενέκρινε σε πρώτη 

φάση 9 επενδυτικά σχέδια, ενώ μετέθεσε χρονικά την 

απόφασή της για την χρηματοδότηση των υπολοίπων 7. 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα εγγυημένων τιμών ενέρ-

γειας έχει σκοπό να προσελκύσει ιδιωτικά επενδυτικά 

κεφάλαια σε έργα κατασκευής αιολικών και ηλιακών 

μονάδων ανά την Αίγυπτο, συνολικής στοχευόμενης 

παραγωγικής δυναμικότητας άνω των 4 GW. Η Τράπεζα 

ενέκρινε στην παρούσα φάση την χρηματοδότηση κα-

τασκευής 6 μονάδων, κόστους $120 εκατ., από τον 

όμιλο Scatec, 2 μονάδων, κόστους $58 εκατ., από τους 

ομίλους Access και EREN και 1 μονάδας, κόστους $27 

εκατ., από τον όμιλο EDF Energy. Σύμφωνα με δηλώ-

σεις εκπροσώπων της EBRD, τα έργα κατασκευής των 

ηλιακών μονάδων που θα χρηματοδοτήσει η Τράπεζα 

αναμένεται να ξεκινήσουν πριν το τέλος του 2017.   

 

Παράταση χρονοδιαγράμματος για κατάργηση επιδο-

τήσεων ηλεκτρισμού 

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Αιγύπτιος Υπουργός Ηλε-

κτρισμού κ. Shaker, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμε-

νο παράτασης του χρονοδιαγράμματος για την κατάργη-

ση των επιδοτήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια έως το 

2021 ή το 2022, αντί του αρχικού στόχου που ήταν το 

έτος 2019. Περαιτέρω, ο κ. Shaker δήλωσε ότι η κυβέρ-

νηση δεν έχει ακόμη αποφασίσει σχετικά με το ύψος 

των επερχόμενων –από την 1η Ιουλίου τ.ε.- αυξήσεων 

των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Η Αίγυπτος αναμένεται να μειώσει τις εισαγωγές 

LNG τον Σεπτέμβριο 

Σύμφωνα με πηγές της κρατικής εταιρείας φυσικού αε-

ρίου (EGAS), η Αίγυπτος αναμένεται να μειώσει τις 

εισαγωγές της υγροποιημένου φυσικού αερίου κατά 

30% τον προσεχή Σεπτέμβριο. Κατά τις εν λόγω πηγές, 

προγραμματίζονται εισαγωγές 10 φορτίων μηνιαίως κα-

τά το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, έναντι 7 τον Σεπτέμβριο 

και μόλις 5 φορτίων μηνιαίως από την στιγμή που θα 

ξεκινήσει η παραγωγή αερίου από το μεγάλο κοίτασμα 

Zohr. Σημειώνεται ότι στην διάρκεια του Μαΐου τρέχο-

ντος έτους, οι αιγυπτιακές αρχές είχαν συνομιλίες με 

τους μεγαλύτερους προμηθευτές της χώρας με υγροποι-

ημένο φυσικό αέριο, προκειμένου να μεταθέσουν χρονι-

κά συμφωνημένες παραδόσεις LNG που είναι προγραμ-

ματισμένες για αργότερα στην διάρκεια του τρέχοντος 

έτους. Παράλληλα, η Αίγυπτος προσανατολίζεται στην 

περικοπή των αγορών LNG το 2018, βασιζόμενη στην 

προσδοκία ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα ε-

νισχυθεί η εγχώρια παραγωγή, ιδιαίτερα με την εκκίνη-

ση παραγωγής αερίου από το γιγαντιαίο κοίτασμα του 

Zohr. 
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Έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Σ. Αραβίας 

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό Υπουργείο Ηλεκτρισμού, 8 

εταιρείες παρουσίασαν πρόσφατα τις τεχνικές τους 

προσφορές για το σχεδιαζόμενο έργο ηλεκτρικής δια-

σύνδεσης της Αιγύπτου με την Σ. Αραβία. Οι εν λόγω 

τεχνικές προσφορές θα αξιολογηθούν σε συνεργασία με 

τον Καναδό σύμβουλο του έργου (όμιλο TransGrid So-

lutions – TGS) και οι εταιρείες που θα επιλεγούν για την 

επόμενη φάση του διαγωνισμού θα κληθούν να παρου-

σιάσουν τις οικονομικές προσφορές τους εντός του Ιου-

λίου. Στην παρούσα φάση του διαγωνισμού μετέχουν 

μεταξύ άλλων οι όμιλοι NCC (Σ. Αραβία), Kalpataru 

Power Transmission και KEC International Limited 

(Ινδία), State Grid Corporation και Energy China 

(Κίνα), καθώς και Hyundai (Κορέα). Η εταιρεία που θα 

επιλεγεί πρόκειται να εγκαταστήσει εναέριο ηλεκτρικό 

καλώδιο μήκους 450 χλμ. μεταξύ των περιοχών Badr 

και Nabq στην Αίγυπτο, και στην συνέχεια εναέριο κα-

λώδιο μήκους 850 χλμ. από τον ηλεκτρικό σταθμό του 

Nabq στον σταθμό της Ανατολικής Μεδίνας στην Σ. 

Αραβία,, μέσω του σταθμού μετασχηματισμού στο 

Tabouk της Σ. Αραβίας. Οι σταθμοί μεταγωγής του η-

λεκτρικού ρεύματος στην Αίγυπτο και την Σ. Αραβία θα 

διασυνδεθούν με επίγεια καλώδια, καθώς και με υποθα-

λάσσιο καλώδιο τάσης 500 KV, το οποίο θα διαπεράσει 

τον Κόλπο της Άκαμπα σε μήκος 16 χλμ. Επιπλέον, η 

σαουδαραβική πλευρά έχει προχωρήσει σε διαγωνισμό 

για την κατασκευή 2 σταθμών μετασχηματισμού τάσης 

500 KV στην περιοχή Badr και σταθμού μεταγωγής και 

σύνδεσης με το εναέριο καλώδιο στην περιοχή Nabq. 

Σύμφωνα με τον κλαδικό Τύπο, οι 3 εταιρείες που έχουν 

υποβάλει τεχνικές προσφορές είναι οι Siemens, IPP και 

General Electric. Σύμφωνα με πηγές της αιγυπτιακής 

εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (EETC), η 

ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Σ. Αραβία 

αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί δοκιμαστικά ε-

ντός του 2019, ενώ το συνολικό επενδυτικό κόστος του 

έργου ανέρχεται σε $1,6 δισ., από το οποίο $600 εκατ. 

χρηματοδοτεί η αιγυπτιακή πλευρά (EETC), ενώ στην 

χρηματοδότηση του υπολοίπου θα συνεισφέρουν κονδύ-

λια του Αραβικού Ταμείου Οικονομικής & Κοινωνικής 

Ανάπτυξης (AFESD), της Ισλαμικής Τράπεζας Ανάπτυ-

ξης (IDB) και του Κουβεϊτιανού Ταμείου για την Αρα-

βική Οικονομική Ανάπτυξη (KFAED).    

 

Αιγυπτιο-ιρακινές κοινοπραξίες στον κλάδο πετρελα-

ιοειδών 

Όπως ανέφερε στα τέλη Ιουνίου ο οικονομικός Τύπος, 

κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ιρακινού Αντιπροέ-

δρου κ. Allawi στην Αίγυπτο συμφωνήθηκε η σύσταση 

κοινοπραξιών των 2 χωρών στους κλάδους πετρελαίου, 

φυσικού αερίου και πετροχημικών. Όπως δήλωσε ο κ. 

Allawi, «το Ιράκ αναγνωρίζει τον σημαντικό περιφερεια-

κό ρόλο της Αιγύπτου ως παράγοντα σταθερότητας στην 

περιοχή της Μ. Ανατολής, ενώ οι οικονομικές και εμπο-

ρικές σχέσεις των 2 χωρών παρουσιάζουν αξιόλογα περι- 

θώρια περαιτέρω ανάπτυξης». Όπως αναφέρει ο οικονο-

μικός Τύπος, ο όγκος του διμερούς εμπορίου το 2016 

ανήλθε σε $1,5 δισ. περίπου. 

 

Ανακοίνωση νέων αυξήσεων στις τιμές των επιδοτού-

μενων καυσίμων 

Στις 29.6 το αιγυπτιακό υπουργικό συμβούλιο ανακοίνω-

σε νέες αυξήσεις –έπειτα από εκείνες του Νοεμβρίου 

2016- στις τιμές των καυσίμων, με άμεση ισχύ, σε μία 

προσπάθεια περικοπής των κρατικών κονδυλίων για επι-

δοτήσεις καυσίμων. Συγκεκριμένα, η τιμή της βενζίνης 

80 οκτανίων αυξάνεται από EGP2,35 σε EGP3,65 ανά 

λίτρο, εκείνη της βενζίνης 92 οκτανίων από EGP3,50 σε 

EGP5 ανά λίτρο, ενώ αυτή των φιαλών αερίου διπλασι-

άστηκε από EGP15 σε EGP30. Η εν λόγω απόφαση της 

αιγυπτιακής κυβέρνησης εντάσσεται στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της, πενταετούς ορίζοντα, για δραστική πε-

ρικοπή των κονδυλίων του προϋπολογισμού που διατί-

θενται σε επιδοτήσεις καυσίμων, από τα τρέχοντα επίπε-

δα των EGP145 δισ. στο επίπεδο των EGP110 δισ. τα 

αμέσως προσεχή οικονομικά έτη και ακόμη χαμηλότερα 

στην συνέχεια.    

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Διατήρηση τελωνειακής ισοτιμίας της λίρας 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις 31.5 την 

διατήρηση της προκαθορισμένης για τον Ιούνιο ισοτιμία 

της λίρας προς το δολλάριο όσον αφορά τις συναλλαγές 

των επιχειρήσεων με τα τελωνεία, στο επίπεδο των 16,5 

λιρών ανά δολλάριο, όπως τον Απρίλιο και τον Μάιο 

και σε περίπου 9% χαμηλότερο επίπεδο έναντι της ισο-

τιμίας που προσφέρουν οι εγχώριες τράπεζες (πλησίον 

των 18,1 λιρών ανά δολλάριο στα τέλη Μαΐου).  

 

Η Αίγυπτος αγοράζει 180.000 τόνους σίτου 

Όπως επισήμαναν οικονομικά δημοσιεύματα αρχών Ιου-

νίου, η αιγυπτιακή Γενική Αρχή Προμηθειών (GASC) 

αγόρασε πολύ πρόσφατα 180.000 τόνους σίτου ρωσικής 

και ρουμανικής προέλευσης. Συγκεκριμένα, μέσω μειο-

δοτικού διαγωνισμού, η Αρχή προμηθεύτηκε 120.000 

τόνους ρωσικού σίτου σε τιμή $203,14 ανά τόνο και 

60.000 τόνους ρουμανικού σίτου σε τιμή $201,56 ανά 

τόνο, συμπεριλαμβανομένου του μεταφορικού κόστους. 

Σύμφωνα με τα οικονομικά δημοσιεύματα, το σιτάρι ρω-

σικής και ρουμανικής προέλευσης έχει κυριαρχήσει το 

τελευταίο διάστημα στις εισαγωγές της Αιγύπτου που 

πραγματοποιούνται μέσω της Γενικής Αρχής Προμηθει-

ών. Σημειώνεται ότι η Αίγυπτος αποτελεί τον μεγαλύτερο 

παγκοσμίως εισαγωγέα σιτηρών.   
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Σουδανική απαγόρευση εισαγωγών αιγυπτιακών α-

γροτικών προϊόντων 

Σύμφωνα με αναφορές του οικονομικού Τύπου, στα τέ-

λη Μαΐου η σουδανική κυβέρνηση αποφάσισε να απα-

γορεύσει τις εισαγωγές αγροτικών και ζωικών προϊό-

ντων από την Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένων και προϊ-

όντων άλλων προελεύσεων που φθάνουν στο Σουδάν 

μέσω Αιγύπτου. Σύμφωνα με σουδανικές κυβερνητικές 

πηγές, έχει ζητηθεί καταγραφή των εισαχθέντων μη αι-

γυπτιακής προέλευσης τροφίμων (γαλακτοκομικών, ζά-

χαρης, τσαγιού και ελαίων), καθώς και των εισαγωγέων 

τους και των ημερομηνιών άφιξης των εν λόγω εμπορε-

υμάτων στο Σουδάν. Η νέα σουδανική απαγόρευση ει-

σαγωγών αγροτικών προϊόντων από Αίγυπτο, η οποία 

περιλαμβάνει επίσης τους σπόρους και τα νεαρά φυτά, 

εκτιμάται πως προέκυψε από την παρατηρούμενη το 

τελευταίο διάστημα κλιμάκωση πολιτικών εντάσεων 

μεταξύ των 2 χωρών.       

 

Επιβολή προσωρινών εισαγωγικών δασμών σε χαλυ-

βουργικά προϊόντα 

Το Υπουργείο Εμπορίου της Αιγύπτου ανακοίνωσε στις 

6 Ιουνίου ότι επιβάλλεται προσωρινός εισαγωγικός δασ-

μός σε χαλυβουργικά προϊόντα με προέλευση από την 

Κίνα, την Τουρκία και την Ουκρανία. Το ύψος του εν 

λόγω δασμού ανέρχεται σε 17% για τον κινεζικό χάλυβα, 

10-19% για τον τουρκικό και 15-27% για τον ουκρανικής 

προέλευσης, αντίστοιχα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση 

του Υπουργού κ. Tareq Kabil, η λήψη του μέτρου εδρά-

στηκε σε διεξοδική μελέτη και αποσκοπεί στην προστα-

σία της τοπικής βιομηχανίας από επιβλαβείς πρακτικές 

από τις εναλλακτικές εισαγωγές. 

 

Προώθηση αιγυπτιακών προϊόντων στο Βόρειο Ιράκ 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του αιγυπτιακού 

Υπουργείου Εμπορίου & Βιομηχανίας, η Υπηρεσία Ε-

μπορικών Υποθέσεων (Egyptian Commercial Service) 

συνέβαλε, δια της διοργάνωσης κατά το τελευταίο τρί-

μηνο προγράμματος επισκέψεων 5 εμπορικών αποστο-

λών αποτελούμενων από 50 συνολικά εισαγωγείς από το 

Βόρειο Ιράκ (περιοχή Ερμπίλ) στην Αίγυπτο, στην επι-

τυχή σύναψη συμφωνιών εξαγωγής αιγυπτιακών προϊ-

όντων, συνολικής αξίας $8 εκατ. Σύμφωνα με την ανα-

κοίνωση, οι εισαγωγείς από το Βόρειο Ιράκ προέρχο-

νταν κυρίως από τους κλάδους τροφίμων, γεωργικών 

καλλιεργειών, επίπλων, δέρματος, υποδημάτων, χημι-

κών προϊόντων και ενδυμάτων. Σύμφωνα με τον επικε-

φαλής της Υπηρεσίας, κ. Antar, «η περιοχή του Κουρ-

διστάν αποτελεί πολλά υποσχόμενη αγορά για τα αιγυ-

πτιακά προϊόντα, δεδομένου ότι εξαρτάται κατά 95% 

από εισαγωγές προκειμένου να καλύψει τις καταναλωτι-

κές ανάγκες του πληθυσμού της». Κατά τον κ. Antar, οι 

αιγυπτιακές εξαγωγές προς την εν λόγω περιοχή έχουν 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, από το επίπεδο 

των EGP89 εκατ. το 2010 σε EGP754 εκατ. το 2015 και 

EGP672 εκατ. το 2016, και συνίστανται κυρίως σε  

ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, φρούτα και λαχανικά, 

καθώς και φάρμακα.       

 

Σαουδαραβική απαγόρευση εισαγωγών φράουλας από 

Αίγυπτο 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού Συμβουλίου 

Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων (Agriculture Export 

Council), η Σ. Αραβία αναμένεται να απαγορεύσει προ-

σωρινά από τις 11 Ιουλίου τις εισαγωγές φράουλας από 

την Αίγυπτο. Κατά το αιγυπτιακό Συμβούλιο, καίτοι η 

αιτία της επιβολής της απαγόρευσης έγκειται στην ανίχ-

νευση καταλοίπων φυτοφαρμάκων, η σαουδαραβική πλε-

υρά δεν έχει ανακοινώσει τα επίπεδα των καταλοίπων, 

ούτε τα ονόματα των εμπλεκόμενων αιγυπτιακών εξαγω-

γικών εταιρειών. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η σαουδα-

ραβική απαγόρευση δεν αναμένεται να έχει αξιόλογες 

συνέπειες, καθώς η εξαγωγική περίοδος των αιγυπτιακών 

φραουλών έχει ήδη τελειώσει στις 10 Απριλίου. Σημειώ-

νεται ότι οι νωπές φράουλες αντιπροσώπευαν σε αξίες το 

2016 το 8,2% των συνολικών αιγυπτιακών εξαγωγών 

φρούτων. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

Πρόγραμμα twinning για την ασφάλεια των αιγυπτι-

ακών σιδηροδρόμων 

Στις αρχές Ιουνίου ολοκληρώθηκε η υλοποίηση προ-

γράμματος twinning για την βελτίωση του συστήματος 

διαχείρισης της ασφάλειας στους αιγυπτιακούς σιδηροδ-

ρόμους, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. με 

κονδύλια €1,3 εκατ. και το οποίο διάρκεσε 24 μήνες. 

Αποδέκτης από αιγυπτιακής πλευράς ήταν το Υπουργείο 

Μεταφορών και φορέας υλοποίησης από ευρωπαϊκής 

πλευράς το ισπανικό Διεθνές και Ιβηρο-Αμερικανικό 

Ίδρυμα για την Διοίκηση και τις Δημόσιες Πολιτικές 

(FIIAP, συνεργαζόμενο με την Ισπανική Υπηρεσία Ανα-

πτυξιακής Συνεργασίας). Το πρόγραμμα συνίστατο σε 

παροχή τεχνικής βοήθειας / επιμόρφωσης σε θεσμικό 

επίπεδο προς το αιγυπτιακό Υπουργείο Μεταφορών για 

την βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλει-

ας στους σιδηροδρόμους, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευ-

ρωπαϊκές πρακτικές. 

 

Συμφωνία Αιγύπτου με γαλλικό όμιλο Thales για την 

3η γραμμή μετρό Καΐρου 

Στις αρχές Ιουνίου, όπως ανέφερε ο οικονομικός Τύπος, 

ο Υπουργός Μεταφορών κ. Arafat παρέστη σε τελετή 

υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της Αιγυπτιακής Εθνικής 

Αρχής Σηράγγων και του γαλλικού σιδηροδρομικού ομί-

λου Thales, για την προμήθεια 494 ηλεκτρονικά ελεγχό-

μενων θυρών και 182 μηχανημάτων εισιτηρίων που θα 

εφοδιάσουν 15 σταθμούς, στο πλαίσιο της 3ης και της 4ης 

φάσης κατασκευής της τρίτης γραμμής του μετρό Καΐ-

ρου. Κατά τον κ. Arafat, οι αξίες των συμβάσεων, για 

την μεν 3η φάση ανήλθαν σε €20 εκατ. και EGP48,5 

εκατ., για την δε 4η φάση σε €4,2 εκατ. και EGP22 εκατ. 

Όπως ανέφερε εξάλλου ο εγχώριος Τύπος, η Εθνική 
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Αρχή Σηράγγων βρίσκεται πολύ κοντά σε επίτευξη συμ-

φωνίας με την EBRD για δανειακή χρηματοδότηση με 

ευνοϊκούς όρους της αναβάθμισης της 1ης γραμμής του 

μετρό Καΐρου, με κεφάλαια ύψους πλησίον των €360 

εκατ.  

 

Υπογραφή συμφωνίας για την προμήθεια αμαξοστοι-

χιών με την GE  

Σύμφωνα με τον εγχώριο οικονομικό Τύπο, στις 17.6 η 

αιγυπτιακή κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με τον με-

γάλο αμερικανικό όμιλο General Electric, αξίας $575 

εκατ., για την προμήθεια 100 νέων αμαξοστοιχιών πολ-

λαπλών χρήσεων από τους αιγυπτιακούς σιδηροδρό-

μους, συνοδευόμενη από 15ετή τεχνική υποστήριξη και 

παροχή ανταλλακτικών, καθώς και από υπηρεσίες συ-

ντήρησης και αναβάθμισης 81 σιδηροδρομικών συρμών 

που είχαν αγοραστεί από τους αιγυπτιακούς σιδηροδρό-

μους το 2008, όπως και παροχής τεχνικής εκπαίδευσης 

σε Αιγύπτιους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους. Σύμφωνα 

με τον Υπουργό Μεταφορών κ. Arafat, η παράδοση των 

πρώτων 25 αμαξοστοιχιών θα λάβει χώρα εντός του 

2018, ενώ μέρος των νέων αμαξοστοιχιών πρόκειται να 

κατασκευαστεί στην Αίγυπτο.   

Σημειώνεται εξάλλου ότι, σύμφωνα με οικονομικά δη-

μοσιεύματα, στις 19.6 υπογράφηκε χρηματοδοτικό πρω-

τόκολλο μεταξύ των Αιγυπτιακών Σιδηροδρόμων 

(ENR) και της EBRD, για την παροχή δανειακής διευ-

κόλυνσης ύψους €290 εκατ. που θα χρησιμοποιηθεί για 

την αγορά 100 μηχανών σιδηροδρομικών συρμών, κατά 

πάσα πιθανότητα γαλλικής προέλευσης.   

 

Η Διώρυγα Σουέζ παρατείνει για 6 μήνες εκπτώσεις 

στα τέλη διέλευσης πλοίων 

Σύμφωνα με τον αιγυπτιακό οικονομικό Τύπο, ο πρόε-

δρος της Αρχής Διώρυγας Σουέζ Ναύαρχος Mamish 

αποφάσισε την εξάμηνη παράταση της ισχύος εκπτώ-

σεων στα τέλη διέλευσης φορτηγών πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων (containers), προερχόμενων από 

την ανατολική ακτή των ΗΠΑ με προορισμό λιμένες της 

νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας. Σύμφωνα με τον κ. 

Mamish, οι εν λόγω εκπτώσεις, που εφαρμόστηκαν σε 

ολόκληρη την διάρκεια του 2016, επέτρεψαν την προ-

σέλκυση μεγάλων διεθνών ναυτιλιακών γραμμών 

(NYK, K LINE, EVER GREEN, MSC, OOCL, MOL 

COSCO, MAERSK, LLOYD CMA CGM, HAPAG, 

YANG MING), οι οποίες μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν 

πορεία νοτίως του ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας προ-

κειμένου να φθάσουν στους ασιατικούς προορισμούς 

τους. Σύμφωνα με τον κ. Mamish, οι πολιτικές παροχής 

εκπτώσεων στις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες έχουν 

δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα της τάξεως των $670 

εκατ. από την υιοθέτησή τους έως το τέλος Μαΐου τρέ-

χοντος έτους. 

 

 

 

Άνοδος των εσόδων της Διώρυγας Σουέζ τον Μάιο 

2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία του αι-

γυπτιακού υπουργικού συμβουλίου, τα έσοδα της Διώρυ-

γας αυξήθηκαν τον Μάιο τρέχοντος έτους κατά 2,78% (ή 

$11,9 εκατ.) έναντι του Απριλίου, φθάνοντας το επίπεδο 

των $439,8 εκατ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΚΑΙΡΟΥ 

Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 

17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town 

Cairo,  

Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970  

e-mail: info@greekchambercairo.com,  

admin@greekchambercairo.com  

website:http://www.greekchambercairo.comdocs_en/  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tηλ : 00203-4868583,  Φαξ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  

 
 

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
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Συναλλαγματική ισοτιμία  

Χρηματιστήριο Αιγύπτου 
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Προσεχείς Εκθέσεις 
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Event: Agrena Exhibition 

Duration: 13-15/7/2017 

Tel.: 202-33038994 

Fax : 202-33038994 

Organizer : Crose Co. 

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Convention 

and Exhibition Center 

Event: Watrex Middle East Exhibition  

Duration: 3-5/8/2017 

Tel.: 202-23580982 

Fax : 202-27670146 

Website : http://www.watrexexpo.com/ 

Organizer : Al Awael International Trade Fairs 

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2-3) -Cairo International Convention and 

Exhibition Center 

Event: Cairo Kids & Mother Exhibition 

Duration: 18-20/8/2017 

Tel.: 202-26233190 

Fax : 202-26233195 

Website : http://www.cairokidsexpo.com/ 

Email: info@cairokidsexpo.com 

Organizer : Pyramids International Co. 

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2-3) -Cairo International Convention and 

Exhibition Center 

  

Event: Defile Kids Exhibition 

Duration: 25-27/8/2017 

Tel.: 202-24065645 

Fax : 202-24051618 

Organizer : Defile D'Egypte Co. 

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2-3) -Cairo International Convention and 

Exhibition Center 

  

Event: Cairo Fashion & Tex Exhibition 

Duration: 13-16/9/2017 

Tel.: 202-26233190 

Fax : 202-26233195 

Organizer : Pyramids International Co. 

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Convention 

and Exhibition Center 

  

Event: Sahara Exhibition  

Duration: 27-30/9/2017 

Tel.: 202-33472049 - 33447980 - 33464216  

Fax : 202-33471155 

Organizer : Expo Co. For International Exhibitions and Conventions  

Hall No.: 
Exhibition Complex (1-2-3-4-5) -Cairo International Convention 

and Exhibition Center 

  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 
18, Aisha El Taymoureya, Garden City Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr   
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/

office/811 

http://www.watrexexpo.com
http://www.cairokidsexpo.com/
mailto:info@cairokidsexpo.com

